
 6.a  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online óra időpontja 

 

Magyar nyelv 52. óra A tulajdonnevek fajtái classroom 
Tk. 56. és 61. oldal 

A tulajdonnév fajtái - 

learningapps 

Földrajzi nevek - learningapps 

Márkanevek - learningapps 

 

Online óra Google Meet: 
március 29., hétfő - 9 óra 

Irodalom 66. óra Gyakorlás - 
összefoglalás 
67. óra Témazáró dolgozat 

classroom Toldi kvíz 

Összefoglaló 

Toldi - képekben 

Toldi - költői képek 

 

Online óra Google Meet: 
március 31., szerda - 9 óra 
Redmenta teszt - szerda 9 
óra 

Matematika 

Témakör: 
Százalékszámítás 

Anyag: Százalékszámítás 
gyakorlása 

classroom 

 

 

1.   Tk.: 154. oldal 

46.feladat, a, 

2.   Tk.: 154. oldal 48. 

feladat b, 

3.   Tk.: 153. oldal 43. 
feladat, d, 

A tananyag 
elsajátításához és a 
megoldáshoz 
kapcsolódóan először 
nézd meg az alábbi 
videót, mert ebben 
stílusban kérem a 
megoldást is. 

 Százalékszámítás: 
https://youtu.be/ROzb8gda
57M 

Az elkészített feladatot 
névvel ellátva  fotózd és 
küld meg a classroom-ba! 

https://learningapps.org/1938572
https://learningapps.org/1938572
https://learningapps.org/4157861
https://learningapps.org/18477687
https://learningapps.org/18180905
https://learningapps.org/4518583
https://learningapps.org/2983582
https://learningapps.org/8945124
https://youtu.be/ROzb8gda57M
https://youtu.be/ROzb8gda57M
https://youtu.be/ROzb8gda57M
https://youtu.be/ROzb8gda57M


Természetismeret A vizek és a vízpartok 
gerinctelen állatai. 

Classroom 
Természetismeret 6. - V. 
Vizek, vízpartok - 7. A vizek 
és vízpartok gerinctelen 
állatai 

feladatok 
Természetismeret 6. - V. 
Vizek, vízpartok - 7. A vizek 
és vízpartok gerinctelen 
állatai 

Online óra: kedd 2. óra 
Google Meet 

Történelem A nagy francia forradalom  classroom 
Tk. 124.o-126.o 

Mf. 51.o Online óra Meeten: 
hétfő 3.óra 

Angol normál Simple Past: Practise 
 
Easter 

Classroom Mf 101-103.o A,B,C 
 
A British Easter: Traditions 
 

 

Angol magántanuló     

Angol két tanítási nyelvű 
 
 

Module 3C-Do you speak 
English? 
Present Perfect vs. Present 
Perfect Progressive 

Feladatok a Classroomban 
TK.Interaktív tananyaga 

Students’ Book 36-37 

Workbook:30-31. 

Wordwall_PresentPerProg 

lektori anyag: 

Easter 

 

Online óra Meeten: 
Hétfő 4.óra 
Kedd: 
4.-5. óra 

Célnyelvi civilizáció 
 

Összefoglalás Összefoglaló vázlat a 
Classroomban 

  

Informatika normál Keresés az interneten: a Föld 

órája. 

Prezentáció készítése: a Föld 

órája – környezetvédelem 

 

Internet Kahoot - Környezetvédelem Online órák Google Meet: 
kedd 4. 
kedd 5. 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

-- -- -- Tavaszi szünet 

https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_05_007
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_05_007
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_05_007
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_05_007
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_05_007
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_05_007
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_05_007
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_05_007
https://www.youtube.com/watch?v=UWtMkskB2Qg
https://wordwall.net/hu/resource/689856/angol/present-perfect-vs-present-perfect-continuous-2
https://www.youtube.com/watch?v=IMzWTErrSxQ&ab_channel=MissLinky-EducationalVideosforKids


Technika Közlekedési kisokos classroom pdf kréta kitöltés: április 9. 
online óra: szerda 6. 
meet 

Ének tavaszi szünet    

Rajz 

Témakör: A Rokokó 
művészete 

Anyag: Életstílus és divat 
a XVIII. században 

Tk.: 77. oldal 

classroom 

Feladat: Stílustervezés 

Tervezz a stílusnak 
megfelelő viseletet. 

Tk.: 77.oldal 

Figyelem!!!! 

A lányok a női viseletről, 
a fiúk a férfi viseletről 
készítsétek alkotásokat. 

Meríts ötleteket a netről. 

Technika: tetszőleges 

Méret: A5 vagy A4 

 

A mű elkészítésére 
lehetőség szerint fordíts 
sok időt, mert alapos és 
aprólékos kidolgozást 
igényel, annak elkészítse, 
és éppen ezért 2 hét 
annak beadási határideje. 

Ne feledd, hogy már egy 
hét eltelt a beadási 
határidőből, a végső 
határidő április 07. 

Természetesen, aki már 
beküldte annak nem kell 
újra elküldenie. 

Az elkészített feladatot 
névvel ellátva  fotózd és 
küldd meg a classroom-
ba! 

 

Testnevelés és tömegsport 
két tanítási nyelvű Skipping rope exercises 

Volleyball basics        
Football basics 

Classroom 
 
 
    

Jump rope tricks   
Volleyball pass  
How to set 

Football at home     

Beküldendő: 1 perc alatt 
hány kötél áthajtást tudsz 
végrehajtani folyamatosan, 
hiba nélkül. 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Tavaszi szünet    

https://meet.google.com/gmk-knoc-idi
https://www.youtube.com/watch?v=PUCQ2pvnyW4
https://www.youtube.com/watch?v=El7-ZQ7B5Cg
https://www.youtube.com/watch?v=Q9vYHn0YKcg&t=403s
https://www.youtube.com/watch?v=X9f_c6LHoTI


Testnevelés normál 
Tabata edzésmódszer 

classroom https://youtu.be/7Jqwo9eCE
GQ 
 
 

 

Hit- és erkölcstan, etika Tavaszi szünet    

Fejlesztés (Éva néni) 
Gyakorló feladatok 

classroom   

Tanulószoba  Classroom  “Házi feladat” Szervíz 
6.o. 14:45 

 

 

6.b  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online óra időpontja 

 

Magyar nyelv 03.30. A számnév fogalma, 
fajtái 
04.01.(tavaszi szünet) 

Classroom 
Tk.69-70. 

mf.87.o/ 1.a,b,c 

89.o/ 1.a,b 

https://learningapps.org/806

2803 

 
Online:  
03.30.3. óra (Google Meet) 

Irodalom 03.29. Toldi 12. ének 
 
04.01.(tavaszi szünet) 

Classroom 
 

https://learningapps.org/65 

mf.60./1.2.3. 

Memoriter : 12.ének utolsó 2 

versszak H.i.:04.19.. 

Matematika Tengelyes tükrözés, a 

tükörkép megszerkesztése, 

tengelyesen tükrös alakzatok 

 

 

classroom 
https://www.youtube.com/w

atch?v=7gjtteC4hjQ&ab_cha

nnel=AlizPataki 

tk. 170. o/3 tk.173. o/ 1. 

példa, tk.178. o/ 12 

 

google meet: hétfő 3ó, 
szerda 3ó 

https://youtu.be/7Jqwo9eCEGQhttps:/youtu.be/7Jqwo9eCEGQ
https://youtu.be/7Jqwo9eCEGQhttps:/youtu.be/7Jqwo9eCEGQ
https://learningapps.org/6509949
https://www.youtube.com/watch?v=7gjtteC4hjQ&ab_channel=AlizPataki
https://www.youtube.com/watch?v=7gjtteC4hjQ&ab_channel=AlizPataki
https://www.youtube.com/watch?v=7gjtteC4hjQ&ab_channel=AlizPataki


Természetismeret A vizek és a vízpartok 
gerinctelen állatai. 

Classroom 
Természetismeret 6. - V. 
Vizek, vízpartok - 7. A vizek 
és vízpartok gerinctelen 
állatai 

feladatok 
Természetismeret 6. - V. 
Vizek, vízpartok - 7. A vizek 
és vízpartok gerinctelen 
állatai 

Online óra: szerda 1. óra 
Google Meet 

Történelem A nagy francia forradalom  classroom 
Tk. 124.o-126.o 

Mf. 51.o Online óra Meeten: 
hétfő 4.óra 

Angol normál Simple Past: Practise 
 
Easter 

Classroom Mf 101-103.o A,B,C 
 
A British Easter: Traditions 
 

 

Angol két tanítási nyelvű Do you speak English? classroom 
Tankönyv 35-36.o 
Munkafüzet 28-29.o 

www.redmenta.com 
direktcím:6bpp-ps 
 
lektor:https://www.youtube.c
om/watch?v=IMzWTErrSxQ  
 

Google meet online órák: 
kedd: 4.óra 
szerda:4. óra 
Beadandó: redmenta, 
határidő:szerda 16 óra 

Célnyelvi civilizáció 
Practice: British Education 

prezentáció a classroomban www.redmenta.com 
direktcím:6beducation 

Beadandó:redmenta, 
határidő: szerda 16 óra 

Informatika normál Keresés az interneten: a Föld 

órája. 

Prezentáció készítése: a Föld 

órája - környezetvédelem 

Internet Kahoot - Környezetvédelem Online órák Google Meet: 
kedd 4. 
kedd 5. 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

-- -- -- Tavaszi szünet 

Technika Közlekedési kisokos classroom pdf kréta kitöltés: április 9. 
online óra: szerda 6. 
meet 

Ének tavaszi szünet ---------------- ----------------------- --------------------------------------
-------------- 

Rajz 

Témakör: A Rokokó 
művészete 

classroom 

Feladat: Stílustervezés 

Tervezz a stílusnak 

A mű elkészítésére 
lehetőség szerint fordíts 
sok időt, mert alapos és 

https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_05_007
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_05_007
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_05_007
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_05_007
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_05_007
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_05_007
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_05_007
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_05_007
https://www.youtube.com/watch?v=UWtMkskB2Qg
http://www.redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=IMzWTErrSxQ
https://www.youtube.com/watch?v=IMzWTErrSxQ
http://www.redmenta.com/
https://meet.google.com/gmk-knoc-idi


Anyag: Életstílus és divat 
a XVIII. században 

Tk.: 77. oldal 

megfelelő viseletet. 

Tk.: 77.oldal 

Figyelem!!!! 

A lányok a női viseletről, a 
fiúk a férfi viseletről 
készítsétek alkotásokat. 

Meríts ötleteket a netről. 

Technika: tetszőleges 

Méret: A5 vagy A4 

 

aprólékos kidolgozást 
igényel, annak elkészítse, 
és éppen ezért 2 hét 
annak beadási határideje. 

Ne feledd, hogy már egy 
hét eltelt a beadási 
határidőből, a végső 
határidő április 07. 

Természetesen, aki már 
beküldte annak nem kell 
újra elküldenie. 

Az elkészített feladatot 
névvel ellátva  fotózd és 
küldd meg a classroom-
ba! 

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 

Skipping rope exercises 
Volleyball basics        
Football basics 

Classroom 
 
 
    

Jump rope tricks   
Volleyball pass  
How to set 

Football at home     

Beküldendő: 1 perc alatt 
hány kötél áthajtást tudsz 
végrehajtani folyamatosan, 
hiba nélkül. 

Testnevelés normál 
Tabata edzésmódszer 

classroom https://youtu.be/7Jqwo9eCE
GQ 
 

 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Tavaszi szünet    

Hit- és erkölcstan, etika Tavaszi szünet    

Tanulószoba  Classroom  “Házi feladat” Szervíz 
6.o. 14:45 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PUCQ2pvnyW4
https://www.youtube.com/watch?v=El7-ZQ7B5Cg
https://www.youtube.com/watch?v=Q9vYHn0YKcg&t=403s
https://www.youtube.com/watch?v=X9f_c6LHoTI
https://youtu.be/7Jqwo9eCEGQ
https://youtu.be/7Jqwo9eCEGQ

